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עדיה תבחרהל  ךוניחה  דרשמ  ידי  לע  תרשואמה  תדחוימ  תינכת   : ברק תינכת       2.1
עדי תא  ביחרהל  התרטמו  תימשרה  םידומילה  תינכתמ  קלח  הניאש  תויונמוימהו 
. םליגל תומיאתמה  תולוכיו  תויונמוימ  םלצא  חתפלו  םידימלתה  ברקב  םלועה 

ןרק דרשמה , יגיצנמ  תבכרומ  הדעווה  ברק : תינכת  לש  הנוילעה  יוגיהה  תדעו       2.2
הדעווה רוביצ . ישנאמו  הימדקאהו  םירומה  תורדתסה  ימוקמה , ןוטלשה  ברק ,

תאו תינכתה  להנמ  תא  הנממ  ןכו  הכרד , תא  החנמו  תינכתה  תוינידמ  תא  תעבוק 
. הנשמה תודעו  "ר  וי

םירבחש יגוגדפה  להנימה  גיצנ  תושארב  הדעו   : ברק תינכת  תיגוגדפ –  הדעו       2.3
תלהנה לש  םיגיצנו  ליגה  יפגא  יגיצנ  הדימל , תומילשמ  תוינכתל  הדיחיה  יגיצנ  הב 

לש הרשעהה  תוינכתבו  תיגוגדפה  תוליעפה  תונורקעב  הנד  הדעווה  תינכתה .
תיגוגדפה תוליעפה  לע  תחוודמו  ןתוא  תרקבמ  תוינכתה , תא  תרשאמ  תינכתה ,

. ךוניחה דרשמב  הדימל  תומילשמ  תוינכתל  הדיחיל  ברק  לש 

תא תרשאמה  ךוניחה  דרשמ  בשח  תושארב  הדעו   : ברק תינכת  םיפסכ –  תדעו       2.4
םימוחתב התלועפ  תונורקע  תאו  ברק  תינכת  לש  הדובעה  תינכת  תרגסמ 
תוינכתל הדיחיה  יגיצנ  םה  הדעווב  םיפסונ  םירבח  םיילהנימהו . םייפסכה 

לש בשחהו  "ל  כנמהו ךוניחה  דרשמב  םיביצקתה  להנימ  גיצנ  הדימל , תומילשמ 
. ךרוצל םאתהב  ןייכזה  יגיצנ  הדעוול  םינמזומ  ןכ   ומכ  ברק . תינכת 

.1949 הבוח  , דומיל  קוחב  התרדגהכ   : תימוקמ ךוניח  תושר       2.5

רובע ברק  תינכת  תא  להנמה  ךוניחה  דרשמל  ינוציח  ףוג   : ברק תינכת  תלהנה      2.6
תא החנמו  דרשמה  תוינידמל  םאתהב  לעופ  ברק , ןרק  ידי  לע  ןמוממ  דרשמה ,

. ןייכזה ידבוע 

םאתהב ברק  תינכת  תלעפהל  יבמופ  זרכמב  רחבנה  ןייכז   : ליעפמה ןייכזה       2.7
הדובעל םילבקתמ  ברק  תינכתב  םיכירדמה  ויתויחנהלו . דרשמה  תוינידמל 

. ןייכזה ידי  לע  םיקסעומו 

תודסומב ברק  תינכת  תלעפהל  יארחאה  ןייכזה  םעטמ  דבוע   : יבושיי זכר       2.8
ירפס - תיב ביצקת  תנכה  הז  ללכבו  תינכתה , ילהונ  יפ  לע  לעופ  ותוירחאבש ,

ירדס תעיבקבו  םידבוע  תטילקב  ףתושו  תירפס , - תיבה יוגיהה  תדעו  ףותישב 
. ברק תינכת  לש  םיללכל  םאתהב  לוכה  תוחוד –  ירושיאבו  םתדובע 

תלעפה לע  טלחוה  ובש  רפס  תיב  לכב  תמקומה  הדעו   : תירפס - תיב יוגיה  תדעו       2.9
, םירומו םירוה  יגיצנ  "ר , וי רפסה –  תיב  להנמ  ללוכ : הדעווה  בכרה  ברק . תינכת 

ךוניחה תקלחמ  גיצנו  רפסה  תיב  חקפמ  םינמזומ : ןכו  תינכתה  לש  יבושיי  זכר 
הרקבו תוינכתה  תריחב  תוינכתהו , תוינידמה  תעיבק  הדעווה : ידיקפת  תושרב .

תודעו להונל  םאתהב  היהי  הדעווה  לש  התדובע  להונ  עוציבה . לש  הכרעהו 
. יוגיהה

לכב תמקומה  ומעטמ , ימ  וא  תושרה  שאר  תושארב  הדעו   : תיתושר יוגיה  תדעו     2.10
תודסומ יגיצנ  הב  םירבח  םידליה . ינגב  ברק  תינכת  הב  תמייקתמש  תושר 

: הדיקפת םידליה . ינגו  רפסה  יתב  לש  חוקיפה  יגיצנו  םירוהה  יגיצנ  ךוניחה ,
. םידליה ינגב  ברק  תוינכתב  תודקמתהו  תינוריעה  תוינידמה  תעיבק 

 

הלעפהה תליחתו  תורשקתהה  תופרטצהה , ךילה  .     3
תופרטצה תא  ןושארה  בלשב  ללוכו  יבלש  - וד אוה  ברק  תינכתל  תופרטצהה  ךילהת 

ןלהל המוחתבש . ךוניחה  תודסומ  תופרטצה  תא  ינשה  בלשבו  תימוקמה  תושרה 
: טוריפה

* ברק תינכתל  תימוקמ  תושר  לש  תופרטצהה  ךילהת       3.1

ךוניחה דרשמל  שגות  ךוניחה  תודסומב  ברק  תינכת  לש  הלעפהל  השקב   3.1.1
תובקעב וא  התמזיב  תונפל  הלוכי  תושרה  תימוקמה . תושרה  ידי  לע 

תינכת תלהנה  םעטמ  וא  םירוהה  םעטמ  ךוניחה , דרשמ  םעטמ  העצה 
. ברק

תינכתל תימוקמ  ךוניח  תושר  לש  תופרטצהל  דרשמה  לש  רושיא  ןתניי    3.1.2
תיביצקתה תופתתשהה  תקולח  ןכו  רשואמה  ביצקתה  ףקיה  ועבקייו  ברק ,

תושר תופרטצה  לע  הטלחהה  םירוההו . תימוקמה  תושרה  דרשמה , ןיב 
דדמ יפ  לע  עבקית  דרשמה  לש  תיביצקת  תופתתשהב  תינכתל  תימוקמ 

. דרשמה לש  ינכדעה  חופיטה 

תינכתה תלעפהל  םינוירטירקב  תדמוע  הניאש  תימוקמ  ךוניח  תושר   3.1.3
תינכתה תלהנה  םע  רשקתהל  לכות  ךוניחה  דרשמ  תופתתשהב 



לש םיפסכה  תדעו  רושיאבו  םירוההו  תושרה  לש  אלמ  ןומימב  הליעפהלו 
תלעפה לע  ולוחי  הז  רזוחב  תוארוהה  לכ  ךוניחה . דרשמב  תינכתה 

. וזכ תושרב  תינכתה 

תעיבק רחאל  םתחיי  תינכתה  תא  ליעפמה  ןייכזה  ןיבל  תושרה  ןיב  םכסה    3.1.4
דרשמ ידי  לע  םירוהה  לשו  תושרה  לש  תיפסכה  תופתתשהה  זוחא 

. ךוניחה

רחאלו תימוקמ , ךוניח  תושר  תופרטצהל  דרשמה  רושיא  ןתינש  רחאל   3.1.5
, םירוההו תושרה  דרשמה , תופתתשהל  רשואמה  ביצקתה  ףקיה  תעיבק 

: ןלהל טרופמה  רדסה  יפל  םהב  לעפת  תינכתהש  תודסומה  ועבקיי 

םיידוסי רפס  יתב  -      

םידלי ינג  -      

. םייניב תוביטח  -      

םירוההמ לש 75%  םתמכסהב  תינתומ  יכוניח  דסומל  תינכת  תסינכ   3.1.6
היהי ךוניח  גרד  לכב  תינכתל  תודסומה  תסינכ  רדס  ןכ , ומכ  תוחפל .

דדמב רפס  תיבל  ןתנית  תומידק  ינכדעה ; ידסומה  חופיטה  דדמל  םאתהב 
. רתוי הובג  חופיט 

תללכנה תימוקמ  תושר  לש  המוחתב  יכוניח  דסומ  לש  תופרטצהה  ךילהת       3.2
ברק תינכתב 

תימוקמה ךוניחה  תושר  ידי  לע  ברק  תינכתל  ףרטצהל  ול  עצוהש  יכוניח  דסומ 
ירוה תמכסה  תאו  תינכתה  תא  םייקל  רפסה  תיב  תווצ  לש  ותונוכנ  תא  ןחבי 

: ןלהל טרופמכ  הנומימב , תופתתשהלו  תינכתה  םויקל  םידימלתה 

תוחפל םירוהה  ןמ  לש 75%  םתמכסה  תא  בתכב  לבקל  רפסה  תיב  לע    3.2.1
. הרובע םלשל  םתובייחתה  תא  ןכו  ברק , תינכתל 

ןכו רפסה  תיבב  ברק  תינכת  לש  התלעפה  תא  רשאת  רפסה  תיב  תלהנה    3.2.2
. יבושייה זכרה  ידי  לע  הל  וגצויש  יפכ  תינכתה  יאנת  תא 

ויהי הירבחו  רפסה , תיב  להנמ  תושארב  יוגיה  תדעו  םקות  רפסה  תיבב    3.2.3
זכרהו השולש ) תוחפל   ) םירומה יגיצנ  השולש ,) תוחפל   ) םירוהה יגיצנ 

רפסה תיב  לע  חקפמה  ונמזוי  הדעווה  תובישיל  ברק . תינכת  לש  יבושייה 
תלעפה תא  הוולת  הדעווה  םהיגיצנ . וא  תושרב  ךוניחה  ףגא  להנמו 

תודעו להונל  םאתהב  םידומילה , תנש  ךרואל  יכוניחה  דסומב  תינכתה 
. יוגיהה

 

ןומימו ביצקת  .     4
תויושרה ךוניחה , דרשמ  הלאה : םימרוגה  ידי  לע  תנמוממ  ברק  תינכת       4.1

. ברק ןרקו  םירוהה  תוימוקמה ,

. תינכתה לש  הלעפהה  תולעמ  דע 50%  לש  רועישב  ףתתשמ  ךוניחה  דרשמ       4.2
תדעו ידי  לע  ילאיצנרפיד  ןפואב  עבקנ  םירוההו  תושרה  לש  תופתתשהה  רועיש 

חופיטה דדמ  םע  יתושרה  "ס  מלה דדמ  רוביח  לע  ךמסנ  תינכתה , לש  םיפסכה 
לש ביצקתה  תולבגמל  ףופכו  סוארטש )" דדמ   " םויכ  ) דרשמה לש  ינכדעה 

. דרשמה

. תושרה קלח  לע  הלעי  אל  תינכתה  ןומימב  תופתתשהב  םירוהה  לש  םקלח       4.3

ךוניחה דרשמ  יביצקתמ  זזוקי  תינכתה  ןומימב  םירוההו  תושרה  לש  םקלח       4.4
. זוזיקה תא  רשאת  תושרהש  רחאל  תימוקמה  תושרל  םידעוימה 

והמ הנשב  הנש  ידמ  ול  עידוהל  תימוקמה  תושרהמ  שורדל  יאשר  דרשמה       4.5
תינכתה םהבש  תודסומהמ  דחא  לכב  םימלשמ  םירוההש  יברמה  םוכסה 

. תלעפומ

 

ברק תינכת  תרגסמב  יגוגדפ  יווילו  רושיא  .     5
רושיא תא  תובייחמ  ברק  תינכת  תרגסמב  ךוניח  תודסומל  תועצומה  תוינכתה       5.1

תינכתה תצרה  לש  םייתנש  רחאל  יוסינ . תרגסמב  הלעפהל  ןתסינכ  ינפל  דרשמה 
תינכת לש  תיגוגדפה  הדיחיה  תוצלמה  םע  תינש , תינכתה  אבות  יוסינ  תרגסמב 
רושיאל תינכתה  אבות  םינש  שמח  לכ  דרשמב . תיגוגדפה  הדעווה  רושיאל  ברק ,

. ךוניחה דרשמב  תיגוגדפה  הדעוול  שדחמ 

 



תורגסמ תדמתמ . הדימלבו  תומלתשהב  םיביוחמ  תונושה  תוינכתה  יכירדמ       5.2
ידי לעו  תוינכתה  תא  םיליעפמה  םייעוצקמה  םיפוגה  ידי  לע  תונתינ  תומלתשהה 

הדיחיל חוודי  תיגוגדפה  הדיחיה  להנמ  ברק . תינכתב  תיגוגדפה  הדיחיה 
םינכתה לעו  תויומלתשהה  עוציב  לע  יגוגדפה  להנימב  הדימל  תומילשמ  תוינכתל 

. ןהב םירבעומה 

םמצעב תינכת  םוזיל  םילוכי  םהב  תלעופ  תינכתהש  םידליה  ןגו  רפסה  תיב       5.3
5.2- לו םאתהב ל-5.1    הרשאל  השקבב  ברק  תינכתב  תיגוגדפה  הדיחיל  תונפלו 

. ליעל

 

ךוניח תודסומב  ברק  תינכת  תלעפה  .     6
רפסה יתבב  הלעפהה  ןפוא       6.1

רפסמ תא  הנש  לכב  ךוניחה  דרשמ  עבקי  ביצקתה  תולבגמל  תופיפכב   6.1.1
הז תועש  רפסמ  לבקמ . ברק  תינכתב  ףתתשמה  דימלת  לכש  תועשה 

. םידליה ינג  לשו  רפסה  יתב  לש  יוגיהה  תודעו  תא  בייחי 
תומיאתמה הדימל  תוצובקב  ונתניי  ברק  תינכת  תרגסמב  םירועישה    6.1.2

. ורחבנש תורשעההו  דומילה  ימוחתל 

הלאה : תונורקעה  לע  הדפקהב  תינתומ  ברק  תינכת  תלעפה  יכ  רהבוי   6.1.3

 – הנשב םיימעפ  תוחפל  סנכתת  תירפס  - תיבה יוגיהה  תדעו   6.1.3.1
ןודת הדעווה  המויס . תארקלו  םידומילה  תנש  תליחת  תארקל 

תריחב לע  םיעיפשמה  רפסה  תיב  לש  םיידוחייה  םיכרצב 
ךותמ תומיאתמה  תוינכתה  תא  רחבתו  תויוליעפהו  תוינכתה 

תא רשאת  הדעווה  ךוניחה . דרשמ  ידי  לע  ורשואש  ברק  תוינכת 
תא ךירעתו  רפסה  תיבב  תינכתה  תלעפהל  שורדה  ביצקתה 

. הנשה ךלהמב  ונתינש  תויוליעפהו  םירועישה  תוכיא 

ידכ יכוניחה . דסומב  םידימלתה  ללכל  תודעוימ  ברק  תוינכת   6.1.3.2
קר אלו   ) םידומילה םוי  לש  וכלהמב  ברק  תוליעפ  תא  בלשל 
םידימלת תוחפל . םירוההמ  תמכסה 75%  תא  לבקל  שי  ופוסב )

תוליעפב וצבושי  תינכתב  בלתשהל  םיניינועמ  םניא  םהירוהש 
תעבונ םירוהה  תודגנתה  םא  רפסה . תיבב  תיפולח  תיכוניח 
תולקהלו תוחנהל  תימוקמה  תושרה  גאדת  םיילכלכ , םיישקמ 

. ברק תינכת  לש  תוליעפה  רובע  םולשתב 

המותח םירוהל , תרגיא  חלשית  םידומיל  תנש  לכ  לש  התליחתב   6.1.3.3
תרגיאב םירוהה . דעו  "ר  וי ידי  לעו  רפסה  תיב  להנמ  ידי  לע 

הנשה התואב  ברק  תינכת  תלעפהל  םירושקה  םיטרפה  ורסמיי 
לולכת תרגיאה  הרוהל . תיברמה  תולעה  הז  ללכבו  רפסה , תיבב 

. תינכתל םדלי  תופרטצה  לע  םירוהה  רושיאל  חפס 

ןקתה תועש  ןובשח  לע  ועצבתי  אל  ברק  תועש  תויוליעפ   6.1.3.4
. ןמוקמב וא  רפסה  תיבל   ועבקנש 

תודסומב דומילה  תועש  ןובשח  לע  ברק  תינכת  תא  ליעפהל  ןיא              
קוח חוכמ  אצוהש  וצב  םילולכה  ךורא  ךוניח  םוי  םהב  לעפומש  

איה ברק  תינכתש  רחאמ  תאז  הרשעה . ידומילו  ךורא  ךוניח  םוי 
. דומיל תועש  םוקמב  האב  הניאו  הרשעה  תינכת 

לעפומש ךוניח  תודסומב  ברק  תינכת  תא  ליעפהל  םישקבמ  םא              
קר תאז  תושעל  רשפא  רומאכ , וצה  חוכמ  ךורא  ךוניח  םוי  םהב 

תויעובש תועש   41  ) ךוניחה תודסומב  דומילה  תועשל  ףסונב 
וא 37 שדח " קפוא   " תינכתב םילולכ  םניאש  ךוניח  תודסומב 

"(, שדח קפוא   " תינכתב םילולכה  תודסומב  תויעובש  תועש 
. רומאה קוחב  תוביוחמה  תועשה  תרגסמב  אלו 

לש דומילה  תועוצקמל  הרומכ  ברק  ךירדמ  לעפוי  אל  הרקמ  םושב   6.1.3.5
. תוליגרה םידומילה  תוינכתב  ועבקנש  רפסה  תיב 

תוליעפ לכל  הרומ  דיקפתב  ךירדמ  שמשי  אל  הרקמ  םושב   6.1.3.6
. רפסה תיב  לש  םידומילה  תינכת  תרגסמב 

םידימלת  25-15  ) תונטק תוצובקב  ברק  תוליעפ  עצבתת  ללככ   6.1.3.7
ןפואב תועשה  תכרעמב  ברק  תינכת  תא  ץבשל  יוצר  הצובקב .)



- תתיכ התואמ  תוצובקה  יתשל  ליבקמב  םייקתת  תוליעפהש 
. םא

יכ ןייכזה  לומ  אדוול  תינכתה  וב  תעצבתמש  רפסה  תיב  לע    6.1.3.8
ונתינ ורפס  תיבב  םיצבושמה  ברק  תוינכתב   םיכירדמל 

: הלאה םירושיאה 

תינכתב ךירדהל  ךירדמה  לש  ותורישכ  לע  דיעמה  רושיא  -      
תדעוימה  

לש הקסעה  תעינמל  קוחה  יפל  ךירדמה  תקסעהל  רושיא  -      
. םימיוסמ תודסומב  ןימ  יניירבע   

םידליה ינגב  תינכתה  תלעפה  ןפוא   6.2                 

תיבושיי יוגיה  תדעו  םיקהל  שי  םידליה  ינגב  ברק  תינכת  תלעפה  םשל      6.2.1
תיטנרפר / זכר תושרב , םינגה  תזכר  םה  הירבחש  תימוקמה  תושרב 

תוננגה תוגיצנ  ךוניחה , דרשמ  לש  םינגה  תוחקפמ  ברק , תינכתב  םינגה 
. םירוהה תוגיצנו 

. תוחפל הנשב  םיימעפ  סנכתת  יוגיהה  תדעו      6.2.2

םינכתה תא  עובקלו  תוינידמ  שבגל  םיכרצ , רתאל  ויהי  הדעווה  ידיקפת      6.2.3
ךורעל ןכו  תימוקמה  תושרב  םידליה  ינגב  תינכתה  תוליעפל  םייזכרמה 

. םינגב תולעופה  תוינכתה  לע  הרקב 

תלהנמ תננגה  תוירחאב  השעית  דדובה  םידליה  ןגב  תויוליעפה  תריחב      6.2.4
תינכתב םינגה  תיטנרפר  / זכר תושרב , םינגה  תזכר  םירוהה , יגיצנ  ןגה ,

םייזכרמה םינכתלו  תוינידמל  המאתהב  בושייב , ברק  תינכת  זכרו  ברק 
דמועה ביצקתל  םאתהבו  תיבושייה  יוגיהה  תדעו  ידי  לע  ועבקנש 

. הלועפה תושרל 

. בושייב םינגה  תחקפמ  ידי  לע  רשואת  םינגב  ברק  תינכת  תלעפה       6.2.5
 

ךוניחה זכרמ   " תותשרה יתש  לע  םג  תימוקמה  תושרה  דיקפת  ןיינעל  הז  רזוחב  רמאנה  לכ  לוחי  ללככ     *
םינוירטירקב תודמועהו  תינכתל  ףרטצהל  תוניינועמה  הלאה  תותשרה  לע  ינרותה ." ךוניחה  ןייעמ  ו" יאמצעה "

. יגוגדפה להנימב  הדימל  תומילשמ  תוינכתל  הדיחיל  תורישי  ןתשקב  תא  תונפהל  הז  רזוחב  ועבקנש  יפכ 
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